XXXI REGATA DOS PORTOS DOS DESCOBRIMENTOS
LAGOS – PALOS DE LA FRONTERA

ANÚNCIO DE REGATA
1-CONVITE
O Clube de Vela de Lagos, a Escola de Vela de Palos – CEPSA, a Câmara Municipal de Lagos e
o Ayuntamiento de Palos de La Frontera, convidam os velejadores a participar na XXXI Regata
dos Portos dos Descobrimentos que terá lugar entre os dias 8 a 10 de julho de 2022 entre Lagos
e Palos de La Frontera (Puerto Deportivo de Mazagón).

2-REGRAS E REGULAMENTOS
2.1 A XXXI Regata dos Portos dos Descobrimentos será regida pelas seguintes regras e
regulamentos:
- As Regras de Regata à Vela (RRV) da ISAF 2021/2024;
- As Prescrições da FPV e da RFEV;
- Regulamento Internacional para Evitar Abalroamentos no Mar;
- As Regras das Classes participantes, excepto quando algumas destas forem
alteradas pelas Instruções de Regata (IR);
- O Regulamento do Campeonato do Algarve de Cruzeiros para 2021/22;
- O Anúncio de Regata (AR);
- As Instruções de Regata (IR).
- ISAF Offshore Special Regulations 2022/2023 – Categoria 3.

2.2

PUBLICIDADE

-Todas as embarcações e respectivas tripulações devem cumprir com o regulamento 20
do Código de Publicidade da ISAF. Ao abrigo deste regulamento, poderá ser requerido aos
barcos que exponham publicidade fornecida pela Organização.
-Todas as embarcações com publicidade deverão apresentar a respectiva licença emitida
pela correspondente Federação Nacional de Vela, aquando da confirmação da respectiva
inscrição.

3-CLASSES E SISTEMAS DE HANDICAP
3.1 A XXXI Regata dos Portos dos Descobrimentos está aberta a embarcações de cruzeiro à
vela e cabinadas com um mínimo de seis metros de fora a fora nas seguintes classes:
1 – ORC (Embarcações com Certificado de Rating da ORC)
2 – NHC (Embarcações sem certificado à qual será atribuído um rating da Lista NHC,
não podendo este ser alvo de protesto)
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3.2 A Frota ORC será dividida de acordo com as Regras da Classe, com as seguintes alterações:
GRUPO
GPH
Grupo 1: GPH Inferior a 625
Grupo 2: GPH Entre 625 e 670
Grupo 3: GPH Superior a 670
Grupo 4: Sport Boat (Platu 25; Melges 24; Cork 1720; brenta 24; etc.)
Grupo 5: SEM USO SPINNAKER
Os Grupos serão criados sempre que haja um número mínimo de 5 barcos para cada Grupo. Os
Grupos que não tenham o número mínimo de barcos inscritos, serão incluídos no Grupo
imediatamente acima, e assim sucessivamente até perfazer o número mínimo para estabelecer
um Grupo.
Uma embarcação que pretenda usar o handicap ORC com alguma alteração (por ex: sem
Spinnaker), deverá ter um certificado emitido com essa alteração.
A organização não aceitará pedidos de utilização de “Special Scoring” dos certificados
ORC.
3.3 Será criada uma Classe na qual competirão embarcações da marca Hanse. Esta Classe será
dividida em Grupos de, no mínimo três embarcações, e de acordo com o Handicap Hanse. Os
Grupos que não tenham o número mínimo de barcos inscritos, serão incluídos no Grupo
imediatamente acima, e assim sucessivamente até perfazer o número mínimo para estabelecer
um Grupo Hanse.
Os barcos da Classe Hanse competirão na XXXI Regata dos Portos dos Descobrimentos,
inseridos numa das Classes referidas em 3.1, e cumprindo com o disposto no Ponto 2.

4 - INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições deverão ser feitas no impresso anexo a este anúncio de regata e entregues nas
secretarias dos Clubes organizadores até às 18.00 horas do dia 1 de Julho de 2022. Nas
inscrições que forem entregues após essa data a organização reserva-se o direito de cobrar uma
taxa de 60 Euros. Para uma melhor organização os responsáveis pelo evento aconselham uma
inscrição atempada.
A organização apenas garante atraque gratuito aos barcos que se inscreverem dentro do prazo
limite.
MORADA DOS CLUBES ORGANIZADORES:
Clube de Vela de Lagos
Cais da Solaria – 8600 Lagos
Tel. 282762256 – Tlm. 914857273
E-mail: clubevelalagos@gmail.com
Web: www.cvlagos.com
Concejalía de Deportes – Escuela de Vela – CEPSA de Palos de La Frontera.
Avda. Bayona La Real, s/n
21.810 – Palos de La Frontera (Huelva)
Tel. 959-99.00.41 / 99-00-67
E-mail: deporteenpalos@palosfrontera.com
Web: www.deporteenpalos.com
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4.2 Nas embarcações inscritas em ORC deverá acompanhar a inscrição uma fotocópia do
certificado de rating válido para o ano de 2022 sob pena de esta não ser aceite.
4.3 A Organização reserva o direito de transitar as embarcações que não cumpram com os
pontos anteriores para a classe NHC.

4.4 VALOR
O valor da inscrição por embarcação será de 30€ (trinta euros), por tripulante, com direito aos
convites para actos sociais e ofertas da regata.

5 - PROGRAMA DESPORTIVO E SOCIAL (Hora Local)
5.1 O Programa Desportivo terá o seguinte calendário:
Dia 8: 11H00 – Início da confirmação das inscrições.
Dia 8: 17H00 – Regata Prólogo. Os motores das embarcações da Classe ORC serão selados
após a chegada das embarcações à Marina de Lagos.
Dia 8: 20H00 – Reunião de Timoneiros/ Patrões.
Dia 9: 11H00 – Sinal de advertência para a XXXI Regata dos Portos dos Descobrimentos,
classe ORC – Regata Costeira Lagos – Palos de La Frontera.
Dia 9: 11H15 – Sinal de advertência para a XXXI Regata dos Portos dos Descobrimentos,
classe NHC – Regata Costeira Lagos – Palos de La Frontera.
(Dependendo do número de barcos, a Comissão de Regatas poderá juntar as duas Classes na
Largada, passando a Classe NHC para as 11H00)
5.2 O Programa Social terá o seguinte calendário:
Dia 8: 21H00 – Jantar de apresentação das tripulações a realizar em local a indicar
posteriormente.
Dia 10: 21H00 – Jantar convívio e entrega de Prémios no edifício da Escola de Vela de Palos de
La Frontera no Porto Desportivo de Mazagón.

6 – CONFIRMAÇÃO DAS INSCRIÇÕES
Os timoneiros das embarcações deverão confirmar a inscrição da respectiva embarcação no
secretariado da prova na Marina de Lagos das 11:00 horas até às 16:00 horas do dia 8 de Julho,
apresentando as respectivas licenças desportivas, licença de publicidade, certificado de Rating
ORC e apólice de segura válida, sob pena de não-aceitação da inscrição.
N.B. – A apresentação da licença de publicidade só se aplica caso o barco tenha publicidade inscrita no casco ou
velas.
- Na classe NHC não é necessária a apresentação do certificado.

7 - INSTRUÇÕES DE REGATA
As Instruções de Regata e outras informações relevantes serão distribuídas aquando da
confirmação da inscrição. Poderá ser incluída lista das embarcações participantes e respectivos
ratings.

8 – PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
8.1 Na Classe ORC, as classificações serão obtidas pela seguinte fórmula:
Regata Prologo: Corrected Time = ToT (Low, Medium or High) * Elapsed Time
Regata Costeira: Corrected Time = Elapsed Time – (ToD * Distance)
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A Comissão de Regatas poderá alterar o método de classificação para a regata costeira,
utilizando ToD ou PL. Se a Comissão de Regatas fizer esta alteração, todos os concorrentes
serão avisados antes do sinal de advertência.
8.2 Na Classe NHC, os barcos serão classificados tanto na Regata Prólogo como na Regata
Costeira. pela seguinte Fórmula:
Corrected Time = NHC Handicap * Elapsed Time.
8.3 Será criada, para além do disposto nos pontos 8.1 e 8.2, uma classificação, em tempo
corrigido, para a Classe Hanse, de acordo com o Handicap Hanse.
8.4 A não participação na Regata Prólogo terá uma penalização de 15% no Tempo Corrigido
realizado na Regata Costeira.
Uma embarcação à qual tenha sido atribuída a classificação de DSQ, RAF, RET na Regata
Prólogo terá uma penalização de 15% no Tempo Corrigido realizado na Regata Costeira.
8.5 O recorde da prova é estabelecido pelo menor tempo real obtido na Regata Costeira. (Actual
Recorde: 11:51’26’’ Duende 52, JV 52 de José Hidalgo)

9 - PRÉMIOS E TROFÉUS
9.1 Regata Prólogo
Será entregue um Troféu ao primeiro na Classificação Geral da Classe ORC.
Será entregue um Troféu ao primeiro classificado da Classe NHC.
9.2 XXXI Regata dos Portos dos Descobrimentos (Prólogo + Costeira)
Na classe ORC haverá os seguintes prémios pecuniários e troféus:
1º Classificado Geral –
500,00 € + Troféu
2º Classificado Geral –
200,00 € + Troféu
3º Classificado Geral –
100,00 € + Troféu
4º Classificado Geral –
100,00 € + Troféu
5º Classificado Geral 100,00 € + Troféu
1º Classificado Grupo – 200,00 € + Troféu
2º Classificado Grupo – 100,00 € + Troféu
3º Classificado Grupo – 100,00 € + Troféu
Na Classe NHC haverá os seguintes troféus:
1º Classificado – Troféu
2º Classificado – Troféu
3º Classificado – Troféu
Na Classe Hanse serão entregues Troféus Hanse aos primeiros classificados de cada Grupo
Hanse.
9.3 Qualquer penalização será aplicada antes da atribuição de qualquer troféu ou prémio.
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10 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
10.1 Júris
O Júri desta Regata será composto por um júri nacional (Português) reconhecido pela Federação
Portuguesa de Vela e um júri nacional (Espanhol) reconhecido pela Real Federação Espanhola
de Vela.

10.2

Homem ao mar, carregar, bombear, etc.

O motor auxiliar da embarcação poderá ser usado para recolher um homem ao mar, para prestar
assistência ou em grave emergência devendo todos os detalhes da ocorrência ser reportado na
declaração de chegada e no livro de bordo, sob pena de desclassificação.
O motor pode ser utilizado para carregar baterias ou accionar bombas de escoamento de água,
mas sempre em ponto morto.

10.3 Inspeções
10.3.1 Inspecções a qualquer embarcação de qualquer classe poderão ser realizadas a todo o
momento, antes ou depois da Regata. Estará sempre presente um membro da tripulação.
10.3.2 Se a embarcação não respeitar as regras aplicáveis e condições, incluindo as descritas no
certificado mencionado em 4.2, poderá ser desclassificada ou penalizada conforme for decidido
pela Comissão de Regata.

10.4 Números e Letras
Todas as embarcações terão de colocar a identificação fornecida pela organização e terão
obrigatoriamente identificação no casco ou velas, a qual deverá permitir uma identificação
inequívoca da embarcação.

10.5 Ajudas electrónicas e rádio
10.5.1. Não há restrição no tipo de uso de ajudas electrónicas levadas a bordo desde que não
violem as regras descritas no ponto 2. Qualquer método de navegação é permitido se utilizar
informação pública.
10.5.2 Todas as embarcações deverão possuir um aparelho emissor/recetor de VHF em boas
condições de utilização.

10.6 Estadias
10.6.1 A Marina de Lagos disponibilizará lugares gratuitos nas noites de 7 e 8 de Julho de 2022 e
um desconto de 20% na tarifa diária entre 2 e 6 de Julho de 2022.
Embarcações participantes na regata dos Portos dos Descobrimentos e na regata Volta ao
Algarve têm lugares gratuitos de 2 a 8 de Julho de 2022.
10.6.2 A organização disponibilizará lugares gratuitos nas noites de 9 e 10 de Julho de 2022, no
Porto Desportivo de Mazagón.
O Porto Desportivo de Mazagón oferece um desconto de 50% a partir do dia 11 de Julho de 2022.
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